
BUR.MISTR.Z
GMINY i IV,IIASTA

Czerwronka-Leszczyny

Zarzqdzenle nr Sl9..t zz
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia ..4... pa2dziernaka 2022 t.

w sprawie obciqienia nieruchomo6ci gminnej - czg6ci dzialki nr 4819/498
ark. mapy 1, poloionej w obrgbie Leszczyny - slu2ebno6ci4 przesylu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie
gminnym (t.j. Dz. U. 22022 r., poz. 559 zp62n. zm.), arl. 13 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899
z po2n. zm.), art. 3051-a ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 z p62n. zm.) oraz Uchwaly Nr XXV/278I20 Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 pa2dziernika 2020 r. w sprawie zasad
obciq2ania nieruchomoSci Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny sluzebno6ciami
gruntowymi ipzesylu (Dz.Uz. Woj. Sl. z2O2Or.poz.7917)

zarzqdzam, co nastgpuje :

s1

Postanawiam obciq2y6 odplatnie slu2ebnoSci4 pzesytu na rzecz Polskiej
Sp6lki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddzial Gazowniczy w Zabzu (44-141),
pzy ul. Rolnik6w 447, czq56 nieruchomoSci gminnej, skladaj4cej siq z dzialki
numer 4819/498, ark. mapy 1, o powierzchni 14861 m'? polo2onej w obrqbie
Leszczyny, zapisanej w KW GLIY/0011437911 , na kt6rej zlokalizowany jest
gazociqg niskiego ci6nienia DN110 PE.
Obci42enie nieruchomo6ci opisanej w ust. 1 ograniczonym prawem
.zeczorym - sluzebnoSciq pzesylu - obejmowae bqdzie gazociqg niskiego
ciSnienia DN110 PE o dlugo6ci 120,71 m wraz z pasem strefy kontrolowanej
o szeroko6ci po 0,5 metra od osi gazociqgu, niezbqdnym do obstugi sieci
i polegai bqdzie na prawie kozystania z tej nieruchomo6ci w oznaczonym
zakresie, zgodnie z ptzeznaczeniem znajduj4cych siq na niej urzqdzeh
infrastruktury technicznej.
Powierzchniq gruntu zajqt4 pod slu2ebnoS6 pzesylu, okreSla siq na czq5ci
dzialki okreSlonej w ust. 1. Lqczna powiezchnia konieczna do ustanowienia
sluzebno6ci lo 120,71 m'? o pzebiegu zgodnym z zalqcznikiem mapowym
do niniejszego zazqdzenia.
Sluzebno66 ustanawia siq na czas nieoznaczony, za jednorazowym
wynagrodzeniem, kt6rego warto56 zostanie ustalona w oparciu o operat
szacunkowy sporzqdzony pzez .zeczoznawcq majqtkowego, powiqkszonym
o nale2ny podatek VAT.
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Szczeg6lowy opis i zakres kozystania z nieruchomoSci w czq6ci objqtej
sluzebno6ci4 pzesylu okreSli protok6l uzgodnieh zawarly pzez strony.
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Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu lnfrastruktury
i Gospodarki NieruchomoSciami Uzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4

Zazqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.


